
 
 

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

USNESENÍ 
 

24. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 14. 3. 2018 
 

 
 
482/24/2018 
Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
zápis z minulého jednání ZM dne 18. 12. 2017 
 
2. schvaluje 
program jednání zastupitelstva 
 

 
 
Host MUDr. Ladislav Václavec - senátor 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bez usnesení 
Návštěva hosta - senátora MUDr. Ladislava Václavce 
 

 
 
483/24/2018 
Zpráva o činnosti rady města 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zprávou o činnosti rady města 
 

 
 
484/24/2018 
Kontrola plnění usnesení 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s kontrolou plnění usnesení: 
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461/23/2017-4 - zveřejnit na internetových stránkách města Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání pro Bruntálsko 
Zodp.: Rada města        splněno 
 
462/23/2017-2 - zveřejnit na webových stránkách města aktualizovaný seznam podaných 
projektových žádostí o dotaci 
Zodp.: Rada města        splněno 
 
481/23/2017-1 - předložit zastupitelstvu zápisy osadního výboru k seznámení 
Zodp.: Rada města        splněno 
 

 
 
485/24/2018 
Zápis z jednání majetkového výboru 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zápisem z jednání majetkového výboru 
 

 
 
486/24/2018 
Vyhlášení záměru na darování nemovitosti - části pozemku 205/1 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr darovat nemovitost: 
 
část pozemku parc. č. 205/1, který je v návrhu geometrického plánu č. 696-27/2016 označen 
jako pozemek parc. č. 205/6 o výměře 37 m2  v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

 
 
487/24/2018 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části 223/1 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
části pozemku parc. č. 223/1 o výměře cca 3500 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond za cenu dle znaleckého posudku č. 
2017/4170/155 ve výši 149 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
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488/24/2018 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - části pozemku 257 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
části pozemku parc. č. 257 o výměře cca 350 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, 
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území za cenu dle znaleckého posudku č. 12/4962/2018 
ve výši 308 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 

 
 
489/24/2018 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 397/1 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
pozemku parc. č. 397/1 o výměře 3169 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond za cenu dle znaleckého posudku č. 
15/4965/2018 ve výši 245 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 

 
 
490/24/2018 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 434 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
pozemku parc. č. 434 o výměře 415 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území a zemědělský půdní fond za cenu dle znaleckého posudku č. 13/4963/2018 ve výši 
243,30 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
 

 
 
491/24/2018 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - část pozemku 1201 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
část pozemku parc. č. 1201 o výměře cca 1000 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond za cenu dle znaleckého posudku č. 
16/4966/2018 ve výši 208 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem 
 

 
 
492/24/2018 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitosti - pozemku 1231 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
nevyhlásit záměr na prodej nemovitosti: 
 
pozemku parc. č. 1231 o výměře 1309 m2, zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území a zemědělský půdní fond za cenu dle znaleckého posudku č. 17/4967/2018 
ve výši 219 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem 
 

 
 
493/24/2018 
Vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - půdní vestavby Ve Svahu 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitostí - bytových jednotek: 
 
1/1. 
bytová jednotka 423/10, vymezená v budově č.p. 423, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1228, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 2225/10000 
 

 na společných částech budovy č.p. 423, způsob využití: bytový dům, 
 a na pozemku parc. č. 1228, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

 
to vše zapsáno na LV 1114 a 1015 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
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1/2. 
bytová jednotka 424/10, vymezená v budově č.p. 424, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1229, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 1107/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 424, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1229, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1113 a 1014 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/3. 
bytová jednotka 424/11, vymezená v budově č.p. 424, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1229, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 1107/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 424, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1229, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1113 a 1014 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/4. 
bytová jednotka 425/10, vymezená v budově č.p. 425, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1230, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 2231/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 425, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1230, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1112 a 1013 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/5. 
bytová jednotka 426/10, vymezená v budově č.p. 426, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1233, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
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podíl 2216/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 426, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1233, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1111 a 1012 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/6. 
bytová jednotka 427/10, vymezená v budově č.p. 427, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1232, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 1102/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 427, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1232, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1110 a 1011 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/7. 
bytová jednotka 427/11, vymezená v budově č.p. 427, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1232, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 1102/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 427, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1232, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1110 a 1011 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/8. 
bytová jednotka 428/10, vymezená v budově č.p. 428, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1231, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 2234/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 428, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1231, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
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to vše zapsáno na LV 1109 a 1010 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/9. 
bytová jednotka 429/10, vymezená v budově č.p. 429, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1234, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 2225/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 428, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1234, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1117 a 1018 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/10. 
bytová jednotka 430/10, vymezená v budově č.p. 430, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1235, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 1106/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 430, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1235, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1115 a 1016 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
 
pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 
1/11. 
bytová jednotka 430/11, vymezená v budově č.p. 430, způsob využití: bytový dům, který stojí 
na pozemku parc. č. 1235, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
podíl 1108/10000 
 
na společných částech budovy č.p. 430, způsob využití: bytový dům, 
a na pozemku parc. č. 1235, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 
to vše zapsáno na LV 1115 a 1016 pro katastrální území Vrbno pod Pradědem a obec Vrbno 
pod Pradědem v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský 
kraj, katastrální pracoviště Bruntál. 
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pod podmínkou: předložení platné smlouvy o smlouvě budoucí k byt. jednotce 
   splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí 
realizace:  kupní smlouva 
 

 
 
494/24/2018 
Prodej nemovitostí - pozemku parc. č. 46/1, části 63/1 a části 65 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitostí - pozemků s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
  
1/1. 
pozemku parc. č. 46/1 o výměře 6465 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: 
zemědělský půdní fond 
  
1/2. 
části pozemku parc. č. 63/1 o výměře cca 2090 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, 
způsob ochrany: zemědělský půdní fond 
  
1/3. 
části pozemku parc. č. 65 o výměře cca 500 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
dobývací prostor 
  
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
kupující: J*** K*** 
pod podmínkou: zřízení služebnosti cesty a stezky 
  
za cenu dle znaleckého posudku č 2017/4170/155 ve výši 75 Kč/m2 + ostatní náklady 
spojené s prodejem 
 

 
 
495/24/2018 
Prodej nemovitosti - části pozemku 122 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
  
pozemku parc. č. 122 o výměře 142 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, za cenu 44.360 Kč 
stanovenou znaleckým posudkem č. 130/4929/2017 + ostatní náklady spojené s prodejem 
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stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
kupující: M*** M*** 
M*** S*** 
 

 
 
496/24/2018 
Prodej nemovitosti - pozemku 156 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
  
pozemku parc. č. 156 o výměře cca 107 m2, zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, 
obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území a zemědělský půdní fond za cenu podle Pravidel ve výši 80 Kč/m2 + ostatní 
náklady spojené s prodejem 
  
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
kupující: K*** S*** 
 

 
 
497/24/2018 
Prodej nemovitosti - částí pozemku 223/1 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
  
1/1. 
části pozemku parc. č. 223/1 o výměře cca 2.500 m2, který je zapsán na LV 290 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, 
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 
  
kupující: A*** K*** 
  
1/2. 
části pozemku parc. č. 223/1 o výměře cca 2.500 m2, který je zapsán na LV 290 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, 
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond 
  
kupující: I*** K*** 
  
za cenu dle Pravidel ve výši 150 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
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498/24/2018 
Prodej nemovitosti - pozemku 467 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
  
pozemku parc. č. 467 o výměře cca 467 m2, který je zapsaný na LV 554 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území a zemědělský půdní fond za cenu ve výši 205.600 Kč stanovenou 
znaleckým posudkem č. 122/4921/2017 + ostatní náklady spojené s prodejem 
  
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
kupující: L*** K*** 
 

 
 
499/24/2018 
Prodej nemovitosti - části pozemku 1131 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - části pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
  
části pozemku parc. č. 1131 o výměře cca 500 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: trvalý travní porost, 
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond za cenu dle znaleckého 
posudku č. 77/4928/2017 ve výši 254 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem 
  
stanovení způsobu prodeje kupní smlouva 
kupující: M***P*** S*** 
 

 
 
500/24/2018 
Prodej nemovitostí - pozemků 1223/1 a 1223/2 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o prodeji nemovitosti - pozemku s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od 
rozhodnutí zastupitelstva: 
  
pozemku parc. č. 1223/1 o výměře cca 229 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území 



 11 

  
pozemku parc. č. 1223/2 o výměře cca 192 m2, který je zapsaný na LV 290 v k.ú. Mnichov 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území 
  
to vše za souhrnnou cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 127/4926/2017 ve výši 
106250 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem 
  
stanovení způsobu prodeje: kupní smlouva 
kupující: M*** K*** 
P*** V*** 
 

 
 
501/24/2018 
Směna nemovitostí - pozemek 393/1 za pozemek 1031 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o směně nemovitostí - pozemků s podmínkou realizace do 1 roku od rozhodnutí 
zastupitelstva: 
 
pozemek parc. č. 393/1 o výměre cca 858 m2, který je zapsaný na LV 332 pro k.ú. Železná 
pod Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem ve vlastnictví Biskupství ostravsko - opavské, 
který byl znaleckým posudkem č. 124/4923/2017 oceněn na cenu 676970 Kč 
 
se smění za 
 
pozemek parc. č. 1031 o výměře 982 m2, který je zapsaný na LV 290 pro k.ú. Mnichov pod 
Pradědem, obec Vrbno pod Pradědem ve vlastnictví města, který byl znaleckým posudkem 
č. 125/4924/2017 na cenu ve výši 361350 Kč 
 
způsob realizace:    směnná smlouva 
účastník:     Biskupství ostravsko-opavské 
 
za podmínky prosté směny bez doplatku rozdílu směňovaných nemovitostí 
 

 
 
502/24/2018 
Dohoda o narovnání s MSK na hasičskou plošinu 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o uzavření Dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ev. číslo 02261/2017/KH mezi Moravskoslezským krajem a 
Městem Vrbno pod Pradědem 
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503/24/2018 
Projektové záměry na rok 2018 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
s projektovými záměry na rok 2018 
 
2. schvaluje 
podání žádostí o dotaci dle předloženého seznamu v případě, že bude vyhlášen vhodný 
dotační titul 
 

 
 
504/24/2018 
Technická infrastruktura Vrbno pod Pradědem, lokalita Husova 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
se žádostí o informaci o následné bytové výstavbě k technické infrastruktuře "13 TI Vrbno 
pod Pradědem, lokalita Husova, p. 919, 998, 1121, 1137. 1464/4, 1465/3", evidenční číslo 
2173130298 
 

 
 
505/24/2018 
Úprava ceny vodného a stočného 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o úpravě ceny vodného a stočného od 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018: 
vodné       20,47 Kč/m3 bez DPH 
stočné      26,76 Kč/m3 bez DPH 
 
celkem po úpravě vodné a stočné    47,23 Kč/m3 bez DPH 
                                                         54,30 Kč/m3 s DPH 
 
2. ukládá 
jednateli společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. zvýšit cenu vodného a stočného 
od 1. 4. 2018 dle rozhodnutí zastupitelstva města 
Zodp.: Zdeněk Valenta TK: 13. 6. 2018 

 
 

 
506/24/2018 
Vyhlášení záměru na převod - kotelny 
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
vyhlásit záměr na prodej nemovitostí: 
 
1/1. 
pozemku parc. č. 1321, o výměře 352 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 580, způsob využití: technické vybavení, zapsané na LV 554 pro k.ú. 
Vrbno pod Pradědem 
 
nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 1413-2/18 na cenu ve výši 1.862.753 Kč 
 
1/2. 
pozemku parc. č. 1853, o výměře 511 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 591, způsob využití: technické vybavení, zapsané na LV 554 pro k.ú. 
Vrbno pod Pradědem 
 
nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 1412-1/18 na cenu ve výši 2.895.277 Kč 
 
1/3. 
pozemku parc. č. 1393, o výměře 452 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 469, způsob využití: technické vybavení, zapsané na LV 554 pro k.ú. 
Vrbno pod Pradědem 
 
nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 1414-3/18 na cenu ve výši 1.785.863 Kč 
 
1/4. 
nebytové jednotky č.p./č.jednotky 560/101, která je vymezena v budově č.p. 560, způsob 
využití: technické vybavení, která stojí na pozemku parc. č. 9, o výměře 429 m2, druh 
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, včetně podílu na společných částech domu a 
pozemku ve výši 5659/10000, to vše zapsané na LV 1522 pro k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 
nemovitost byla oceněna znaleckým posudkem č. 1415-4/18 na cenu ve výši 1.747.880 Kč 
 

 
 
507/24/2018 
Zápisy osadního výboru 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se zápisy osadního výboru 
 

 
 
508/24/2018 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod 
Pradědem 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
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1. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 800.000 Kč zřízené příspěvkové 
organizaci Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem na zajištění společensko-
kulturní akce "Vrbno se baví 2018". 
 

 
 
509/24/2018 
Žádost Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. rozhodlo 
o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji ve výši 1.500 Kč jako spolufinancování 
projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva". 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 
 

 
 
510/24/2018 
Žádost o poskytnutí dotace - Help-in, o.p.s. 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
poskytnutí dotace žadateli - Help-in, o.p.s. ve výši 510.000 Kč 
 
2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 

 
 
511/24/2018 
Žádost o poskytnutí dotace z programu I. - Pěvecký sbor města Vrbna 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
poskytnutí dotace žadateli Pěvecký sbor města Vrbna ve výši 29.000 Kč 
 
2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 

 
 
512/24/2018 
Žádost o poskytnutí dotace z programu I. - Spolek Přátelé Vrbenska 
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
poskytnutí dotace žadateli Spolek Přátelé Vrbenska ve výši 20.000 Kč 
 
2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 

 
 
513/24/2018 
Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Pěvecký sbor města Vrbna 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
poskytnutí dotace žadateli - Pěveckému sboru města Vrbna ve výši 50.000 Kč na 
spolufinancování akce XXIV. Mezinárodní festival pěveckých sborů 
 
2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
 

 
 
514/24/2018 
Žádost o poskytnutí dotace z programu II. - Spolek Přátelé Vrbenska 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
poskytnutí dotace žadateli - Spolku Přátelé Vrbenska ve výši 140.000 Kč 
 
2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
 

 
 
515/24/2018 
Rozpočtové opatření 1/2018 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové opatření 1/2018 dle návrhu 
 

 
 
516/24/2018 
Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Spolek přátelé Vrbenska 
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Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. schvaluje 
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200.000 Kč Spolku přátelé Vrbenska, z.s. na 
průběžné financování akce "Lesní slavnost Lapků z Drakova 
 
2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
 

 
 
517/24/2018 
Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství - MESOH 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem  
 
1. bylo seznámeno 
se záměrem zavedení motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství ve 
Vrbně pod Pradědem - MESOH 
 
2. ukládá 
finančnímu výboru zpracovat návrh na finanční motivaci pro občany v rámci zavedení 
systému MESOH, včetně doporučení výše poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Zodp.: Rada města TK: 05. 9. 2018 

 
 

 
518/24/2018 
Stanovení počtu zastupitelů na nové volební období 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bez přijatého usnesení 
návrh počtu 17 členů zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 
pro nové volební období 
 

 
 
519/24/2018 
Různé, diskuse 
 
 
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem po projednání: 
 
1. bylo seznámeno 
s dopisem pana I*** H*** 
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Květa Kubíčková 
starostka 

v.r. 

Ing. Pavla Müllerová 
místostarostka 

v.r. 
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